
a Z E T A = 
USTROMSK\  O

G

Malować  naturę 
—  rozmowa  z  Bogusławem  Heczko 

Jakie  były  pana  malarskie  początki? 
Urodziłem  się  w  Dobce  gdzie  ojciec  był  kierownikiem  szkoły.  Po  jego 
śmierci  przeprowadziliśmy  się  na  Goje,  do  domu  dziadków.  Tu 
chodziłem  do  szkoły  i  tu  zacząłem  malować  pierwsze  akwarele. 

Kt o  był  pana  pierwszym  nauczycielem  rysunku? 
Może  ważniejsze  będzie  jeżeli  powiem  kto  nauczył  mnie  patrzeć  na 
przyrodę.  Był  to  mój  dziadek.  Sprawował  on  funkcję  oceniającego 
szkody jakie  wyrządzała  rolnikom  zwierzyna.  Dużo  z nim  chodziłem  po 
Orłowej,  Równicy.  Razem  z  leśniczym  dwa,  trzy  razy  w  tygodniu 
wychodziliśmy  szacować  szkody. 

A  kiedy  zaczął  pan  malować? 
W szkole. Malowałem  obrazki  dla  dziewczyn,  kolegów  i jakoś  weszło  mi 
to  w  krew. 

Po  szkole  dalej   zajmował  się  pan  malarstwem? 
Miałem  przerwę.  Przyszła  okupacja  i wywieziono  mnie  do  Niemiec.  Po 
wojnie  wróciłem  do  Ustronia  i  rozpocząłem  pracę  w  Kuźni.  Wpadłem 
jednak  w  tarapaty  polityczne.  Siedziałem  półtora  roku  w  Katowicach. 
Po  prostu  na  planszy,  którą  miano  nieść  w  pochodzie  na  1  Maja, 
domalowałem  Stalinowi  czerwony  wąsy.  Kolega  doniósł  na  njnie 
i z więzienia wyszedłen  dopiero na  amnestię.  Pracy w Kuźni  nie  dostałem 
i  zacząłem  pracować  w  tar taku  na  Obłaźcu. 

Przez  malowanie  trafi ł  pan do  więzienia.  Nie  zniechęciło  to  pana? 
Nie. Po pewnym czasie dostałem  się znowu  do pracy  w Kuźni.  Poznałem 
Jaworskiego  od  którego  bardzo  wiele  się  nauczyłem.  Udzielał  mi  lekcji 
za  które  płaciłem  owocami  z  ogrodu.  Był  on  człowiekiem  skrytym 
a  mimo  to,  bardzo  wiele  potrafił  przekazać  ze  swojego  malarskiego 
rzemiosła. 

Czy  wielu  ludzi  malowało  wówczas  w  Ustroniu? 
Nie  było  jakieś  grupy  malarskiej.  Robiliśmy  jedynie  wspólne  wystawy 
na  Prażakówce.  W  Kuźni  też  malowało  kilk a  osób,  ale  traktowali  to 
dorywczo  i  nie  odnotowali  na  swoim  koncie  osiągnięć. 

Wiele  osób  w  Ustroniu  bardzo  ciepło  wspomina  kierownik a 
Prażakówki  pana  Nowaka.  Czy  panu  również  w  jaki ś  sposób 
pomagał? 

Jemu  zawdzięczam  pierwszą  wystawę  w  życiu.  Był  to  człowiek  bardzo 
prężny, potraf iący zachęcić do działania. Jeździłem  wtedy do  Bielska,  do 
ogniska  plastycznego. 

Kiedy  zaczęły  się  pana  pierwsze  osiągnięcia? 
Dopiero  po  przeprowadzce  do  Wisły.  Miałam  tam  pracownię  na 
Jarzębatej  i  możliwość  częstego  kontaktu  z  przyrodą.  Zwolniłem  się 
z  pracy  w  Kuźni  i  nawiązałem  współpracę  z  Cepelią.  Było  to  w  latach 
siedemdziesiątych.  Dostarczałem  miesięcznie  ileś  tam  akwareli  i były  to 
dla  mnie  ćwiczenia.  Aby  nie  wpaść  w  rutynę  przeszedłem  na  własny 
rozrachunek.  Moje  prace  dobrze  się  sprzedawały.  Miałem  coroczne 
wystawy  na  Tygodniu  Kultury  Beskidzkiej. 

I   dało  się  wyżyć  z  malarstwa? 
Dawałem  sobie  radę.  Było  chyba  lepiej  niż  obecnie.  Wczasowicze  mieli 
więcej  pieniędzy.  Często  sprzedawałem  prosto  z  wystawy.  Al e  najważ
niejszy  był  kontakt  z  ludźmi.  On  to  zachęcał  mnie  do  pracy,  a  równo
cześnie  czułem  coraz  większą  odpowiedzialność  za  swoje  prace.  Był  to 
mój  napłodniejszy  okres  trwający  gdzieś  do  1980  roku. 

Wtedy  ponownie  zamieszkał  pan  w  Ustroniu? 
Tak.  Zająłem  się  rozbudową  starej  chaty  po  dziadkach. 

Miewał  pan  również  wystawy  zagraniczne? 
Tak.  Pierwsza  w  Czechosłowacji,  później  Niemcy,  Belgia,  Francja, 
Włochy.  Poprzez  Włochy  dostałen  się  na  wystawę  w  Osace  (Japonia). 

(dokończenie  na str.  2) 

Prażakówka  czeka  na  sponsora  Fot.  F.  Bojda 

Moji   roztomili ludeczkowie 
Przyszeł już  czas coby my sie kapkę  łopamientali.  Dyć przeca nie idzie 

przez  cały  czas  wszycko  ciepać do  rzyki,  potoków  aji  w  insze  miejsca. 
A ciepiecie wszycko:  papióry,  kible, plastyki  i insze dziadostwo.  Nikiere 
państwo  podchybuje  to  śmieci  w  pięknych  nylonach  kole  koszy,  kole 

"ces ty... 
Co  Wam  by dym  wie la prawił.  Dyć  wiycie o co  chodzi. 
A kiery  też  z  Was  widzioł ostatni  roz  raki  w Ustroniu? 
Co  chałupa  kole  potoka  to  piekniejszo,  ale  każdo  mo  zyngrube 

dziurawom  —  jak  nie  powiym  co  —  aby  sie  Jewka  spod  gronia  nie 
łobraziła. 

Na  dyć  ludeczkowie  —  tuż  lopamientejcie  sie. 
Wasz  Jyndrys 

KONCERT 
Polski  Związek  Chórów  i  Orkiestr  Zarząd  Wojewódzki,  Szkoła 

Podstawowa  nr  2  oraz  Klub  Nauczyciela  w  Ustroniu  zapraszają 
w  sobotę  7  grudnia  br.  na  koncert  poświęcony  pamięci  kompoztorów 
Ziemi  Cieszyńskiej  z  okazji: 

—  80  rocznicy  urodzin  Jana  Sztwiertni,  (absolwenta  SP2) 
—  90  rocznicy  urodzin  Jana  Gawlasa. 

Wystąpią:  Chór  Męski  „ C a m u s"  PTE  z  Goleszowa 
drygent  —  mgr  Anna  Stanieczek; 
Ewangelicki  Chór  Kościelny  z  WisłyCentrum 
dyrygent  —  mgr  Barbara  Cieńciała 
Chór  Kameralny  „Us t roń" 
dyrygent  —  mgr  Ewa  BocckOrzyszek 
Chór  Nauczycielski  „Czantor ia"  z  Ustronia 
dyrygent  —  Marian  Żyła 

Prowadzenie:  doc.  Ryszard  Gabryś 
mgr  Kazimierz  Fober 

W  programie  utwory  jubi latów  i  pieśni  Śląska  Cieszyńskiego. 
Dochód  z  koncertu  przeznaczony  będzie  na  potrzeby  Szkoły  Pod

stawowej  nr  2  w  Ustroniu. 
Bilety  do  nabycia  w  Szkole  lub  przed  koncertem.  Początek  koncertu 

o  godzinie  16.00  w  Szkole  Podstawowej  nr  2  w  Ustroniu. 



Jakie  obrazy  ludzie  najchętniej   kupują? 
Widoki  chatek  góralskich,  krajobrazy  beskidzkie.  Przeważnie 
kupują  ludzie  z  Górnego  Śląska  i  ci,  którzy  nie  tak  dawno 
wyjechali  z  kraju.  Rusza  ich  nostalgia  i  zabierają  ze  sobą  na 
ścianę  troszeczkę  Beskidów. 

Niewielu  jest  malarzy  utrwalających  ginący  klimat  tych 
terenów.  Czy  utrzymujecie  ze  sobą  kontakty? 

Przed  laty  wraz  ze  Zbyszkiem  Niemcem  i  Witkiem  Bąkoszem 
założyłem  w  Wiśle  grupę  „Brzimy" .  Teraz  część  z  nas  mieszka 
w  U s t r o n iu  i  p o s t a n o w i l i ś m y,  że  tu  będą  „ B r z i m y  I "  a  w  Wiś le 

„Brzimy  I I" .  Sądzę,  że  się  zmobilizujemy  i razem  coś  zrobimy. 
Mamy  już  kontakt  z  twórcami  z  Belgii.  Są  to  również  plastycy 
amatorzy.  Malują  trochę  inaczej,  mieszkają  w  innym  pejzażu. 
Najważniejszą  sprawą  jest  jednak  kontakt  międzyludzki. 

Może  wyjaśni  pan  nazwę  „Bramy" 
Brzimy  to  po  naszemu  —  modrzew.  Była  to  dość  mocna  grupa, 
która  wiele  rzecz  zrobiła.  Z  czasem  ci  mocniejsi  usamodzielnili 
się.  Grupa  nadal  istnieje  i  robimy  coś  razem  tylko  przy  okazji 
wystaw. 

Czy  młodzi  malują? 
Raczej mało  jest  chętnych.  Ważnym  argumentem  przy  zakłada
niu  grupy  w  Ustroniu  jest  chęć  przyciągnięcia  młodych  ludzi. 
Łatwiej  będzie  im  coś  zrobić.  Teraz  nie  mają  gdzie  się  oprzeć. 

Jakie  plany  na  przyszłość? 
Myślimy  o wystawie w partnerskim  Neukirchen  Vluyn.  Chcemy 
również  tamtejszych  twórców  zaprosić  do  Ustronia.  Myślę,  że 
przed  dożynkami  przyjadą  do  nas,  namalują  pejzaże  Ustronia 
i  zrobimy  wspólną  wystawę. 

Czy  planuje  pan  w  najbliższym  czasie  indywidualną  wy
stawę? 

Nie.  Moje  obrazy  można  zobaczyć  w galerii.  Cieszy  mnie,  że  ta 
galeria  istnieje.  Myślę  również,  że jest  to  z korzyścią  dla  miasta. 
Co  prawda  leży  trochę na uboczu  i przychodzą  tylko  najbardziej 
zainteresowani.  Żeby  tylko zdrowie dopisało  to wszystko  będzie 
w  porządku. 

Rozmawiał:  Wojsław  Suchta 

Malować  naturę 
(dok.  ze str.  1) 

Osobiście  tam  nie  byłem  tylko  wysłałem  swoje  prace.  Jest  to 
coroczna  wystawa  twórców  z  całego  świata.  Brałem  w  niej 
udział dwukrotnie.  Za  trzecim  razem  władze  wymagały  już  tylu 
zatwierdzeń,  różnych  opłat,  zestawień,  że  zrezygnowałem. 

N a  ki m  wzorował  się  pan  w  swojej   twórczości? 
Głównie  na  naturze.  Jak  już  wspomniałem  wiele  pomógł  mi 
Jaworski.  Inspirował  mnie  Fałat. 

Nad  czym  pan  obecnie  pracuje? 
Stawiam  pierwsze  kroki  w malarstwie  olejnym. Na  razie  niezbyt 
mi  to  wychodzi,  stale  bym  coś  poprawiał  gdyż  farby  olejne 
zachowują  się inaczej niż akwarele.  W  olejach  kolor  się  zmienia, 
słońce  ucieka,  obrazy  matowieją.  Interesuję się  również  budow
nictwem  sakralnym,  szczególnie  zaś  drewnianymi  kościółkami. 
Trzeba  być na miejscu by odczuć jak  gont  błyszczy w słońcu,  jaki 
tam jest  zapach.  Każdy  taki  obiekt  ma  swój odrębny  zapach  i  to 
na  obrazie  trzeba  przekazać. 

Kiedy  zaczął  pan  myśleć  o  własnej   galerii? 
Już wcześniej, w czasie remontu  tego domu.  Ludzie  przychodzili 
i  chcieli  kupować  moje  obrazy. 

W  który m  roku  powstała  galeria? 
W  1988 jeszcze ze starych  władz.  Była  to  nowość  na  tym  terenie. 
Wiele  musieliśmy  się  nachodzić  razem  z  synem  Kazimierzem, 
który  jest  współwłaścicielem,  aby  ją  otworzyć. 

Jak  władze  miejskie  się  do  tego  odnosiły? 
Nie stwarzano  mi  kłopotów.  Wicewojewoda  Wałach  był  miłoś
nikiem  mojej  sztuki.  Często  mnie  odwiedzał,  bywał  na  moich 
wystawach. 

Czy  duże  jest  zainteresowanie  pana  galerią? 
Początkowo  ludzie  o  niej  nie  wiedzieli.  Z  czasem  zainte
resowanie  było  coraz  większe  i  pomimo,  że  teraz  jest  trochę 
ciężej  to  wierzę  w  lepsze  czasy. 

I
Na  przestrzeni  ubiegłych  lat 

w  Ustroniu  powstały  domki 
campingowe  legalnie  jako 
tereny  urządzone  przez  Za
kłady  Pracy  oraz  domki  cam
pingowe  prywatne  w  więk
szości  zbudowane  nielegal
nie.  Przeprowadzona  w  1989 
r.  kontrola  wykazała  ponad 
600  domków  nielegalnych. 
Campingi  zostały  zbudowane 
na  dzierżawionych  lub  wy
kupionych  działkach,  sta
nowiących  użytki  rolne  lub 
leśne. 

Trzeba  wyjaśnić  że  wg  zgo
dnej  opinii  Rady  Miejskiej 
w  planie  przestrzennym 
Ustronia  nie  wyznaczono  te
renów  pod  budownictwo  typu 
letniskowego. 

Informacja  ta  powinna  sta
owić  przestrogę  dla  osób  któ
re  dokonują  podziału  grun
tów  rolnych  z  zamiarem  ich 
sprzedaży  pod  zabudowę  typu 
letniskowego,  a  także  dla  po
tencjalnych  nabywców  tych 
działek  którzy  winni  mieć 
świadomość  że: 
—  budowa  campingu  wyma

ga  uzyskania  pozwolenia 
budowlanego 
budowa  bez  zezwolenia 
jest  t raktowana  jako  sa
mowola  budowlana  i  pod
lega  sankcjom  karnym 

—  camping  nielegalny  nie 
uzyska zezwolenia  na  pod
łączenie  do  sieci  energety
cznej,  wodnokanalizacyj
nej  lub  gazowej, 
camping  nielegalny  jest 
przewidziany  do  likwida
cji  i  w  tym  kierunku  pro
wadzone  jest  postępowa
nie nadzoru  budowlanego. 

Stanowisko  Rady  Miejskiej 
przeciwne  budowaniu  cam
pingów  w  Ustroniu  wynika 
głównie  z  troski  o  ochronę 
terenów  zielonych  i  użytków 
rolnych.  Liberalizacja  przepi
sów,  które  zezwalają  na  dzie
lenie  gospodarstw  rolnych, 
a  także  trudna  sytuacja  w  rol
nictwie skłania  właścicieli  gos
podarstw  do  wydzielania 
działek  które  następnie  są 
zbywane  lub  oddawane  w 
dzierżawę  pod  budowę  cam
pingów.  Działanie  to jest  prze

ważnie  świadome,  a  wynika 
z  przekonania  o  bezkarności 
za  samowolę  budowlaną. 

Jest  jednak  poważne  ryzy
ko,  narażenia  się  na  straty 
materialne  i  kary  finansowe, 
które  poniosą  wszyscy,  którzy 
łamią  prawo.  Intencją  tego  ar
tykułu  jest  uświadomienie 
wszystkim,  którzy  budują  lub 
zbudowali  campingi,  nabyli 
lub  mają  zamiar  nabyć  działe
czkę  rekreacyjną,  że  budowa
nie  campingów  w  Ustroniu 
jest  nielegalne. 

Kazimierz  Hanus 

Dzień 
Seniora 

Zarząd  Miejski  PKPS 
w  Ustroniu  wspólnie  z  kołem 
Związku  Emerytów  i  Renci
stów zorganizował  9  l istopada 
w świetlicy SM  „Zacisze"  przy 
ul.  Cieszyńskiej  Dzień  Senio
ra.  Zaproszono  zakłady  pra
cy,  które  wspomagają  finan
sowo  PKPS.  Wśród  gości  obe
cni  byli:  wiceburmistrz  Ta
deusz  Duda,  sekretarz  ZW 
PKPS  w  BielskuBiałej  Józef 

Wojtyczka,  kierownik  MOPS 
w  Ustroniu  Zofia  Ferfecka. 
Komitet  Osiedlowy  reprezen
tował  Adam  Heczko. 

Dyplomami  Rady  Naczel
nej PKPS  w Warszawie  wyró
żniono:  Spółdzielnię  Spożyw
ców  „Społem",  SM  „Zaci
sze",  Wojewódzki  Szpital 
Reumatologiczny  im.  gen. 
Ziętka,  Michała  Bożka 
—  właściciela  Wytwórni  Wód 
Gazowanych. 

Młodzież  SP  nr  2  wystąpiła 
w  strojach  regionalnych 
w  programie  zawierającym 
wiersze  i  piosenki  z  naszego 
regionu.  Na  akordeonie  przy
grywał  Juliusz  Raszka.  Na 
stołach  pojawiła  się  kawa 
i  ciastka. 

Z  okazji  73  rocznicy  odzys
kania  niepodległości  w  biurze 
Związku  Kombatantów  RP 
została  zorganizowana  wysta
wa  pamiątek,  kart  poczto
wych  wydanych  1  sierpnia 
1939  r.  w  25.  rocznicę  utwo
rzenia  Legionów  oraz  znacz
ków  wydanych  przez  II 
Rzeczpospolitą  Polską  od 
1918—39.  Pokazano  również 
monety  i  banknoty  z  tego 
okresu. 
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„Ustroń  w  starej  fotografii:  Miasto  i  ludzie".  Po  tym  tytułem 
Towarzystwo  Miłośników  Ustronia  organizuje  wieczornicę  połączoną 
z  wystawą  w  styczniu  1992  r.  Stąd  prośba  do  wszystkich  posiadaczy 
starych  fotografii o  ich  wypożyczenie  (z gwarancją  zwrotu).  Fotografie 
prosimy  składać w Bibliotece  Miejskiej w Gmachu  urzędu  Miasta  do  15 
grudnia  1991  r.  Czas  zmienia  nasze  miasto  wraz  z jego  ludźmi.  Znając 
dzień dzisiejszy i zamierzenia  na jutro, warto  spojrzeć na  przeszłość.  Jest 
to  nasza  wspólna  sprawa. 

Od  1.10.90  r.  w  Urzędzie  Miasta  działa  punkt  informacyjny  ZUS. 
Głównym  zadaniem  punktu  jest  udzielanie  porad  z  zakresu  spraw 
emerytalnorentowych.  W ciągu  roku  działania  przez punkt  przewinęło 
się 5025 osób, wydano  777 decyzji emeratalnorentowych  i przyjęto  543 
wnioski  o świadczenia.  Strony  przyjmowane są  w środy  i piątki  od  8.30 
do  13.00. 

r   * 

Na  ślubnym  kobiercu  9  listopada  stanęli: 
Lucyna  Holeksa,  Ustroń  i Jacek  Kozioł  Goleszów 
Beata  Kiecoń,  Ustroń  i Cezary  Cieńciała,  Skoczów 
Kasjana  Cebula,  Borowno  i  Jacek  Piechocki,  Ustroń 

•

Najlepsze  życzenia  dla  jubilatów: 
Paweł  Krzok ,  lat  95,  ul.  Konopnickiej  26/7 
Helena  Mitręga,  lat  80,  ul.  Harbutowicka  57 
Helena  Brózda,  lat  80,  ul.  Skoczowska  39 
Ewa  Cieślar,  lat  86,  ul.  Sztwiertni  23 
Mariann a  Kornecka,  lat  91,  ul.  Leśna  25 

  tr 

Spośród  wszystkich  miast  i gmin województwa  bielskiego,  bezrobocie 
najniższe jest  w  Ustroniu.  Stopa  bezrobocia  w  naszym  mieście  wynosi 
1,3%.  Dla  porównania  w Wiśle — 6,7%,  Skoczowie — 4,9%,  Cieszynie 
— 5,6%,  Istebnej —  5,8%,  Żywcu  —  10,3%,  Makowie  Podhalańskim 
— 12,1%. 
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29 listopada o godz. 16.00 odbędzie  się kolejne spotkanie  ekumenicz
ne  w  kinie  Uciecha.  Przypominamy,  że  celem  tych  spotkań  jest 
promowanie  chrystocentrycznej  twórczości  młodego  pokolenia. 

Ci,  którzy  od  nas  odeszli: 

Józef  Burek,  lat  83,  ul.  Piękna  15 
Emili a  Raszka,  lat  79,  ul.  Bładnicka  60 
Edward  Kaleta,  lat  56,  Skoczów 
Praskiewia  Marcińczak,  lat  89,  Os.  Centrum  5/13 
Mari a  Podstawny,  lat  76,  ul.  Lipowska  19 
Franciszek  Cholewa,  lat  73,  ul.  Kuźnicza  18 
Janina  Kolarczyk,  lat  68,  ul.  Cieszyńska  22 

Święto  Niepodległości  obchodzono  również  w  Szkole  Podstawowej  nr 
2.  Tu  także  odbył  się  konkurs  wiedzy  historycznej  połączony  z  kon
kurencjami  sprawnościowymi  i  zręcznościowymi. 

KRONIKA

7.11.91  r. 
O  godz.  16.10  na  ul.  Daszyńskiego 
wtargnął  pod  samochód  VW  Golf 
BLC 2761  nietrzeźwy  pieszy,  miesz
kaiec  Istebnej.  Poszkodowanego 
przewieziono  na  Pogotowie  Ratun
kowe  w  Wiśle. 

8.11.91  r. 
Kolizj a  drogowa  a  ul.  Polańskiej. 
O godz. 7.30 Żuk  najechał na prawi
dłowo  jadącego  Fiata  126p  BLC 
6861.  Kierowcy  trzeźwi. 

10.11.91  r. 
Godz. 8.45. Zgłoszona  kradzież VW 
Corrado  KDL  3853  z  parkingu 
przed  restauracją  „Parkowa".  Spra
wcy  nieznani. 

11.11.91  r. 
O  godz.  18.00  sprzed  domu  na  ul. 
Zabytkowej  skradziono  motorower 
Jawa  BBV 0972.  Sprawcy  nieznani. 

12.11.91  r. 
O godz. 8.00 zgłoszono włamanie do 
kiosku  spożywczowarzywnego  na 
ul.  Wczasowej.  Skradziono  towar 
o  wartości  3  min  zł.  Sprawcy  nie
znani. 

14.11.91  r. 
O godz.  10.30 kolizja drogowa  w Li
powcu.  Samochód  Aro  KA F  701B, 
wyjeżdżając  z  drogi  podporządko
wanej, wymusił pierwszeństwo  prze
jazdu  i  doprowadził  do  zderzenia 
z  Fordem  Sierra  KCZ  1985.  Straty 
ok.  7 min  zł.  Kierowcy  trzeźwi. 

15.11.91  r. 
O godz. 2.30 Fiat  Regata  BLA 9186, 
jadąc  w  kierunku  Skoczowa  z  nad
mierną  prędkością  wpadł  w poślizgi 
wjechał  w  ul.  Ogrodową,  gdzie  na 

poboczu  uderzył  w  słup  linii  telefo
nicznej  i  znak  drogowy.  Kierowca 
trzeźwy. 

15.11.91  r. 
O  godz.  20.00  na  skrzyżowaniu  ul. 
3 Maja z ul. Partyzantów VW Passat 
KTJ 6356 doprowadził do  zderzenia 
z Fiatem  126p BLB 2861. Straty  ok. 
5 min  zł.  Kierowcy  trzeźwi. 

19.11.91  r. 
W Hermanicach  na ul. Skoczowskiej 
kierujący  VW  Passat  BLC  4511, 
będąc  w  stanie  nietrzeźwym  (1,19 
prom.)  i jadąc z nadmierną  prędkoś
cią,  na  łuku  drogowym,  zjechał  na 
przeciwny  pas  ruchu  i  zderzył  się 
z prawidłowo jadącym Oplem  Kade
tem  BLH  4531.  Mimo,  że w  wyniku 
wypadku  Opel  znalazł  sią  na  dachu, 
kierowca  VW zbiegł z miejsca wypa
dku, nie trodzcząc się o to czy w Oplu 
nie  ma  zabitych  lub  rannych.  Tego 
samego  dnia  został  zatrzymany,  tłu
maczył  się jednak,  że samochód  mu 
skradziono.  W  wyniku  przeprowa
dzonych  czynności  dochodzenio
wych,  udowodniono  mu  winę. 

21/22.11.91  r. 
W  nocy  włamanie  do  kiosku  z  pa
miątkami  w  UstroniuJaszowcu. 
Włamywacze  ukręcili  kłódki  przy 
drzwiach  wejściowych  i  skradli  za
bawki  o wartości  3,5 min zł.  Spraw
cy  nieznani. 

POLICJ A  APELUJ E 
Policja apeluje do  kierowników  do
mów  wczasowych  w  Ustroniu,  by 
gości  przyjeżdżających  samochoda
mi,  kierowali  na  całodobowy  par
king  strzeżony  na  Zawodziu.  Apel 
ten  jest  podyktowany  przypadkami 
kradzieży  samochodów  sprzed  do
mów  wczasowych. 
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8  listopada  w  kinie  Uciecha  odbył  się  spektakl  z  okazji  Święta 
Niepodległości,  przygotowany  przez  młodzież  z  LO  im.  Kopernika. 
Zgromadzeni  na  widowni  mieszkańcy  Ustronia,  władze  miejskie,  nau
czyciele  mogli  wysłuchać  „Pierwszej  brygady"  w  wykonaniu  chóru 
szkolnego,  recytacji  wierszy  patriotycznych  i  koncertu  skrzypcowego. 
Uroczysty  spektakl  zakończył  finał  konkursu  wiedzy  historycznej. 
Uczniom  szkół  średnich  i  podstawowych  najlepiej  znającym  historię, 
nagrody  wręczył  burmistrz  Andrzej  Georg. 
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9  listopada  odbył  się drugi  Bieg  Legionów  w  Ustroniu.  Bieg 
główny  poprzedziły  zawody  młodzieży  szkół  podstawowych. 
Biegano  w dwóch  kategoriach  wiekowych.  W  biegu  dziewcząt 
klas  V—VI   zwyciężyła  Anna  Kamieniorz,  2.  Renata  Janus,  3. 
Monika  Szymkiewicz,  wśród  chłopców  1.  Patryk  Raszka,  2. 
Dawid  Raszka,  3.  Henryk  Małysz.  W  kategorii  wiekowej  klas 
VII—VII I  dziewcząt  1.  Beata  Korzeń,  2.  Jadwiga  Szczepan
kowa,  3.  Marzena  Zyguła,  chłopcy:  1.  Wiesław  Legierski,  2. 
Zdenek  Solowski,  3.  Robert  Konderla. 

Bieg  główny  rozpoczął  się  o  godzinie  10.00  i  zgromadził  na 
starcie  blisko  70 zawodników.  Startowali  amatorzy  i  trenujący 
w  klubach  zawodnicy  z  południowej  Polski  i z  leżącego  tuż  za 
granicą  Nydka.  Po perapetiach,  o  których  poniżej, w klasyfika
cji  generanej  zwyciężył  Wiesław  Góra  (Wawel  Kraków),  2. 
Marek  Muzyk  (KS Olkusz),  3. Jacek  Nitka  (Górnik  Brzeszcze), 
4.  Andrzej  Łukasik  (niestowarzyszony  Cieszyn),  5.  Jan  Mróz 
(TKK F  Mysłowice).  Najlepszy  z  Ustroniaków  był  Jarosław 
Głowinkowski  na  9  miejscu.  Wśród  kobiet  pierwsze  miejsce 
zajęła  Janina  Malska  (Krze),  2.  Aniela  Nikiel  (Sprint  Biel
skoBiała), 3. Anna  Gaś (Ustroń), 4. Joanna  Sztefek (Ustroń),  5. 
Daria  Sztefek  (Ustroń).  Drugi  Bieg  Legionów  odbył  się  dzięki 
sponsorom: Zakład  Fotograficzny „Fujicolor" , kawiarnia  „Oa
za",  Henryk  Kania,  Hartmund  Pindór,  Jan  Pyra,  spółka 
„Anin" ,  spółka  „Haro",  Leszek  Kubień,  Budremex,  Uplex, 
Adam  Kądzierski,  firma  „Mokate",  Gertruda  Kupka,  Stefan 
Kołder,  Zofia  Czyż,  Władysław  Słaboń,  Józef  Marszałek, 
Bronisław  Sopel,  Jan  Korzeniewski,  Zbigniew  Hołubowicz, 
Tadeusz  Cholewa,  Andrzej  Szeja. 

Odrębną  sprawą  jest  obsługa  sędziowska  zawodów.  Przy
znam  się,  że  pierwszy  raz  widziałem  bieg,  w  którym  trasy  nie 
znali:  sędziowie  i pilot.  Czy  można  zatem  wymagać  od  zawod
ników  znajomości  trasy  w  mieście,  które  nie  zawsze  jest  im 
znane. Tym  bardziej,  że w biegu  brali  udział  goście zza  granicy. 
Od  startu  koło basenu do mostu  na  Wiśle w Lipowcu  biegnie się 
cały  czas  prosto  —  problemów  więc  nie  było.  Pierwszy  zakręt 
i okazuje się, że nikt  nie wie co dalej. Pobiegli więc zawodnicy  do 
Lipowca.  Znalazłszy  się  na  ulicy  Leśnej  pilot  prowadzący 
biegaczy  stwierdził,  że  nie  wie  gdzie  teraz  mają  lecieć.  Zawod
nicy  na  własną  rękę  rozpoczęli  poszukiwania  sędziów  i  mety. 
Szczęście,  że  w  czołówce  znalazł  się  człowiek  znający  trochę 
Zawodzie  i  poprowadził  resztę.  Inni  mieli  mniej  szczęścia 
i  trochę  dłużej  błądzili  po  ustrońskiej  dzielnicy  rekreacyjnej. 
Bieg obliczono  na  11 km.  Zwycięzca  błądząc przebiegł  kilomet
rów 20.  Inni jeszcze więcej. Jedno jest  pewne —  wszyscy  poznali 
dosyć dobrze  Zawodzie  i Lipowiec. Chyba jednak  nie należy  się 
z  tego  cieszyć.  Szkoda  na  pewno  zniweczonego  sędziowską 
nieodpowiedzialnością  i beztroską,  zaangażowania  wielu  ludzi 
w  organizację  biegu. 

Wojsław  Suchta 

Patron  Szkoły  Podstawowej   nr   1 

Franciszek  Szewczak 
Urodził  się  12 maja  1902  roku  na  Białorusi,  we  wsi  Niemen 

powiat  Lida  w  rodzinie  polskiego  robotnika.  Ojciec,  Józef,  był 
szlifierzem w fabryce szkła, zaś matka,  Franciszka, zajmowała się 
domem. 

W  sześćdziesiątym  roku  życia  Franciszek  Szewczak  tak  pisał 
0  swojej  edukacji: 
„Jestem  samoukiem.  Do  szkoły  nie chodziłem prawie wcale  (...)" 

Dzieciństwo  skończyło  się dla  Franciszka  bardzo wcześnie,  bo 
już  jako  dziesięcioletni  chłopiec  zaczął  pracować  w  miejscowej 
hucie szkła. (...) Z tamtych  lat w pamięci Szewczaka został  ponury 
obraz: właściciel  lekceważąco odnosił  się do  robotników,  wyzys
kiwał  ich  niemiłosiernie,  a wszelki opór  łamał  bwzwzględnie.  (...) 

Powołany  został  do  odbycia  służby  wojskowej  w  3  pułku 
saperów w Wilnie, tu też zetknął się po raz pierwszy z rewolucyjną 
propagandą.  Od  kolegów  komunistów  nauczył  się  „abecadła" 
zasad  komunistycznych,  oni  też zapoznali  go z  ideami,  które  ich 
życiu  przyświecały.  (...)  W  połowie  1924 roku  został  przyjęty  do 
Komunistycznej  Partii  Polski  (...) 

W okresie hitlerowskiej napaści  na  Polskę wraz z  Kazimierzem 
Miszkurką  i  Adamem  Zajdliczem  uciekł  przed  agresorami. 
W  Kielcach  zostali  aresztowani  przez  Niemców  i wywiezieni  do 
obozu  koło  Magdeburga.  Tam  Szewczak  spędził  trzy  miesiące, 
a  następnie  jeszcze  dwa  tygodnie  w  obozie  w  Ostrzeszowie  pod 
Poznaniem.  Wrócił  bardzo  wycieńczony  i chory  (...).  Zamieszkał 
z  żoną  i  córką  w  Czeladzi,  pracując  przez  cały  okres  okupacji 
w  siemianowickiej  hucie  szkła.  (...)  Na  początku  1944  roku 
Franciszek  Szewczak  za  pomocą  Edmunda  Rupali  z  Sosnowca 
nawiązał kontakt  z Polską  Partią  Robotniczą.  (...) W tych  dniach 
Franciszek  Szewczak  zajmował  się  werbowaniem  do  PPR  no
wych  członków,  (...)  oraz  przygotowaniami  do  objęcia  władzy 
w  dniach  wyzwolenia. 

„Byliśmy  tak  dobrze  przygotowani  —  czytamy  we  wspo
mnieniach  Franciszka  Szewczaka  —  że  kiedy  w  styczniu  1945 
roku  wkroczyły  wojska  radzieckie, już  na  drugi  dzień  skupiliśmy 
w  swym  ręku  całą  władzę  na  terenie  Czeladzi  i  Siemianowic. 
Sekretarzem  w  Czeladzi  byłem  około  dwóch  tygodni.  W  lutym 
otrzymałem  pismo  wzywające mnie do  KW  PPR  w  Katowicach 
na  stanowisko  instruktora.  Organizowałem  partię  i milicję w  Ła
ziskach  Górnych,  Komitet  Powiatowy  w Tarnowskich  Górach, 
Piekarach  Śląskich,  w  Lublińcu.  Następnie  w  Opolu.  (...)" 
Z  Opola  przerzucony  został  do  Raciborza.  (...)  Franciszek 
Szewczak  nie szczędził sił: objął stanowisko  I sekretarza  Komite
tu  Powiatowego  PPR  w  Raciborzu  1  listopada  1945  roku 
1 piastował  je  do  marca  1947  roku.  (...)  W  znacznym  stopniu 
dzięki  jego  wysiłkom  obóz  demokratyczny  odniósł  w  powiecie 
sukces  zarówno  w  referendum  ludowym,  jak  i  w  wyborach  do 
Sejmu  Ustawodawczego.  (...)  W  powiecie  raciborskim  na  40038 
oddanych  głosów  ważnych  aż  40006  padło  na  listy  Bloku 
Jedności  Narodowej.  Na  listę  Polskiego  Stronnictwa  Ludowego 
głosowało  jedynie  32  obywateli  powiatu  raciborskiego.  (...) 

W  marcu  1947 roku  Franciszek  Szewczak  został  odwołany  do 
pracy  w  Komitecie  Wojewódzkim  PPR  w  Katowicach  na 
stanowisko  kierownika  Wydziału  Rolnego.  Funkcję  tę  pełnił 
krótko,  bo  zaledwie  dwa  tygodnie,  po  czym  objął  stanowisko 
sekretarza  Zarządu Okręgowego  Związku  Robotników  Rolnych 
w  Katowicach.  (...) 

W  1950  roku  ponownie  powołano  go  do  pracy  w  aparacie 
partyjnym,  powierzając  mu  funkcję  I  sekretarza  Komitetu  Po
wiatowego  PZPR  w  Cieszynie.  W  ciągu  trzech  lat  sprawowania 
obowiązków na  tym stanowisku  wykazał wszechstronne  zainter
esowanie  sprawami  powiatu  cieszyńskiego,  szczególnie  jednak 
dużo  uwagi  poświęcał  problemom  rolnictwa.  (...) 

Wrócił  do  pracy  w  Zarządzie  Okrągu  ZRR,  lecz  w  sześć  lat 
później,  w  1959  roku  ciężka  choroba  zmusiła  go  do  przejścia  na 
rentę  dla  zasłużonych.  (...)  Zmarł  21  grudnia  1962  roku  (...)" 

(Fragmenty  pracy  Henryka  Rechowicza  pt.  „Pepeerowcy") 
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I
Muzeum  Hutnictwa  i  Kuź

nictwa  im.  Jana  Jarockiego, 
które  powinno  być  wizytówką 
Ustronia,  reklamą  naszej  boga
tej  historii  i  kultury,  kolejną 
zimę  przeżywa  bez  centralnego 
ogrzewania  a  pomieszczenia 
w  północnym  skrzydle,  gdzie 
nie dokończono  remontu,  upo
dobały  sobie  myszy.  Im  chłód 
nie przeszkadza, ale brak  ogrze
wania  w  budynku  od  lat  kilku
nastu  coraz  bardziej daje się we 
znaki  pracownikom,  zgroma
dzonym  tam  muzealiom  i coraz 
rzadziej  odwiedzającym  te  mu
ry  gościom. 
A  miało  być  inaczej... 

Najpiew był Jan Jarocki,  któ
ry już w  latach 60tych  stworzył 
wizję  Muzeum  przy  najstar
szym  i największym  ustrońskim 
zakładzie  —  „Kuźni "  i  aby 
udowodnić,  że jest  co  pokazać, 
przez  wiele  lat  gromadził  mate
riały  związane  z  200letnią  his
torią  tego  zakładu.  Lecz  na  ro
cznicę  200lecia  powstała  tylko 
Sala  Historii  i  Tradycji  przy 
ZDK  „Kuźnik" .  Tylko  a  może 
aż —  zważywszy,  że  mało  było 
takich  co  rozumieli  i byli  wów
czas  przekonani  o  potrzebie  te
go  typu  inwestycji  w  Ustroniu. 

W  1979  r.  „Kuźnia"  zatrud
niła  pracownika  do  organizo
wania  Muzeum.  Potem  już  po 
śmierci  inicjatora  muzeum, 
„Kuźnia"  przeznaczyła  kolejne 
pomieszczenia  w  budynku  dy
rekcji  dawnej  huty  (zajmowa
nym  w  latach  70tych  przez 
szkołę  przyzakładową)  na  cele 
muzealne i przeprowadzała  tam 
remont  kapitalny,  który  obej
mował wymianę stropów,  insta
lacji i stolarki. W  latach  80tych 
sytuacja  dla  muzeum  była  ko
rzystna  i  ze  względów  finan
sowych,  i kadrowych  —  zarów
no  Wojewóduki  Konserwator 
Zabytków  jak  i Dyrektor  Zakł. 
Kuźn. z lat 80tych są  Ustronia
kami,  byli  Muzeum  przychylni 
i  pomocni. 

M u z e um  o twa r to  d la  publ i

czności  18  IV  1986  r.  ale  wów

czas  ty lk o  p ię t ro  ob iek tu  by ło 

j uż  po  remoncie,  pozosta łe  po

mieszczenia  na  par terze  re

m o n t o w a no  przez  kole jne  lata 

działalności  tej  instytucji  i  na

dal  wiele  p rac  nie  jest  ukoń

czonych. 

Mimo,  iż  w  tym  roku  Za
kłady  Kuźnicze  pokryły  dach 

obiektu  blachą  i  dokończyły 
wewnętrzną  instalację  central
nego ogrzewania,  nadal  nie wy
mieniono  starych,  wypaczo
nych  okien  i drzwi  na  parterze, 
brak  tam  też  posadzek,  odpo
wiedniego  oświetlenia  a  przede 
wszystkim  ogrzewania,  co  mi
mo  osuszenia  budynku  powo
duje  nadmierne  zawilgocenie 
i  zmusza  do  ograniczenia  dzia
łalności  w  okresie  zimowym. 

Obecnie,  przede  wszystkim 
z  powodu  braku  pieniędzy, 
działalność  Muzeum  jest  mniej 
widoczna w miejscowym  środo
wisku aniżeli kilka  lat temu, gdy 
organizowano  nawet  6—7  wy
staw  rocznie.  Warto  przypom
nieć, że dotychczas  zgromadzo
no w Muzeum  około  500 muze
aliów  trójwymiarowych,  tyleż 
fotografii dotyczących  „Kuźni " 
1  Ustronia,  kilkadziesiąt  pu
blikacji  związanych  z  naszą 
miejscowością  oraz  kilkaset  ar
tykułów  prasowych. 

Aby  spopularyzować  tą  no
wo powstałą  instytucję  zorgani
zowano  na  przestrzeni  7  lat  35 
wystaw czasowych. Planując te
matykę  wystaw  uwzględnia  się 
przede  wszystkim:  popularyza
cję  historii  Ustronia,  udział 
w imprezach  miejskich  i organi
zowanie  wystaw  towarzyszą
cych tym  imprezom  oraz działa
lność  miejscowych  twórców. 

Rok  1991  prezentuje  się  naj
gorzej w każdej dziedzinie  dzia
łalności.  Pozyskano  o  wiele 
mniej muzealiów,  zorganizowa
no  tylko  3  wystawy  a  liczba 
zwiadzających  zmniejszyła  się 
o  ponad  50%. Co  dalej w  takiej 
sytuacji?  Kto  doprowadzi  Mu
zeum  do  takiego  stanu,  aby 
w  Europie,  do  której  podobno 
dążymy,  nie  trzeba  było  się  go 
wstydzić? 

Na  razie  z  zawilgoconych 
ścian  odpada  tynk,  stare  okna 
z  trudem  się domykają  i z  każ
dego  kąta  wygląda  bieda.  Brak 
pieniędzy  na  wszystko  —  i  na 
muzealia,  i  na  kwiaty  przed 
budynkiem.  „Kuźnia",  która 
dotychczas  finansowała  nie
malże całe przedsięwzięcie,  obe
cnie  sama  ma  kłopoty  finan
sowe  a dotacje  Wojewódzkiego 
Konserwatora  Zabytków  są 
0  wiele  mniejsze  niż  w  la tach 

poprzednich.  Póki  co,  „Kuź
nia"  utrzymuje cały  obiekt,  do
konuje drobnych  napraw  i płaci 
pensje  pracownikom  (w  ilości 
2  i  /1 ętatu).  Dobre  i to  w  tych 
trudnych  czasach  ale jak  długo 
można  tak trwać w niemożności 
1 niepewności  jutra? 

Lidi a  Szkaradnik 

Turystyk a  szansą  Ustronia 
Na  początku  listopada  przebywali  w  Ustroniu  eksperci  ze  stowa

rzyszenia  AGJR  z  Francji.  Panowie  JC.  Gaucher  i  J.  Marchal 
interesowali się Ustroniem jako miastem  turystycznym.  Stowarzysze
nie AGJR  skupia osoby na rencie lub emeryturze, które w przeszłości 
zajmowały  kierownicze  stanowiska  i  obecnie  swoje  doświadczenia 
przekazują  innym. Szczególnie dotyczy to krajów Europy  środkowej. 

Podczas  spotkania  z  radnymi  i władzami  miasta  goście  z  Francji 
przekazali  swoje  refleksje dotyczące  Ustronia. 

Na  wstępie podkreślili,  że wszelkie  planowanie  przyjazdów  turys
tów  do  uzdrowiska,  musi  odbywać  się z wielką  ostrożnością,  tak  by 
nie naruszyć  równowagi  między  przyjeżdżającymi a  ludnością  miejs
cową.  Trzeba  mieć  także  na  uwadze  zanieczyszczenia  powstające 
przy  masowych  przyjazdach.  W  tym  wypadku  miasto  traci  swój 
główny  walor  uzdrowiska  jakim  jest  czyste  powietrze.  Z  gości 
odwiedzających  miasto  korzyści  winni  mieć  wszyscy  mieszkańcy. 
Rozwój  ruchu  wczasowego  stworzy  dodatkowe  miejsca  pracy. 
Trzeba  myśleć o  tym, jak  przy małych  nakładach  możliwie  podnieść 
standard  domów  wczasowych.  Strategia  jaką  zaproponowali  goście 
z  Francji,  to  skupienie  się  na  przyjazdach  dzieci  i  całych  rodzin. 
Hotele  piramidy  na  Zawodziu  być  może  nie  przynoszą  tylu 
zysków,  ale  3000  łóżek  to  poważny  atut  w  ręku.  Teraz  wszystko 
zależy  od  tego  jak  uda  się  to  sprzedać.  Na  całym  świecie  istnieje 
turystyka  o  charakterze  socjalnym  i  to  również  trzeba  mieć  na 
uwadze.  Kiedy  pierwszy  raz  znaleźli  się  na  Zawodziu  zaszokowani 
byli stopniem  uniformizacji architektury. Oczywiście nie trzeba  mieć 
kompleksów.  Na  świecie  można  spotkać  przykłady  jeszcze  gorsze. 
We  Francji  też  był  okres  gdy  budowano  budynki  podobnego  typu. 
Piramidy  na  Zawodziu  mogą  przeżyć  w  najbliższych  latach  kryzys, 
bez  trudu  można  zrobić  z  nich  dobre  hotele  dwugwiazdkowe.  Już 
teraz  można  zauważyć  że  obsługa  stara  się  dostosować  do  klienta. 
Poza  tym  personel  ten  przyzwyczajony  jest  do  przyjmowania  grup 
gości. Trzeba jednak  starać się przyciągnąć nowych gości.  Konieczne 
jest  zatem  poszerzenie  serwisu  usług  i  utrzymywanie  konkurencyj
nych  cen. Zaczynać  trzeba  od  produktów  najprostszych. Najłatwiej 
skupić  się  na  obsłudze  narciarzy. 

Hotelarstwo  jest  dziedziną  prostą,  jeżeli  wiemy  do  kogo  się 
zwracamy. Wszędzie na świecie dzieci są oczkiem w głowie  rodziców. 
Dlatego wszelkie wydatki  związane z dziećmi  są  stosunkowo  pewne. 
Aby  to  nastąpiło  potrzebna  jest  odpowiednia  baza  materiałowa 
i  informacja.  Brak  informacji  o  Ustroniu  to  szczegół,  który  od 
razu  rzuca  się  w  oczy.  Wydaje  się,  że  w  porozumieniu  z  innymi 
miastami  powinno  się  zadbać  o  dokładną  informację,  a  do  tego 
jeszcze  potrzebny  jest  jakiś  wspólny  mianownik  przy  prezentacji 
Ustronia. 

Goście  z  Francji  w czasie  swego  pobytu  mieszkali  w  DW  Sokół. 
Bardzo  ich zdziwiło,  że pod  domem  pasły się krowy,  a  na  śniadanie 
podawano  im  mleko  w  proszku.  Na  pytanie,  czy  dom  tej  klasy  co 
Sokół  byłby w stanie  na  siebie zarobić we  Francji, odpowiedzieli,  że 
zdecydowanie  nie. Na  Zachodzie  ludzie mają  bardziej  indywidualne 
podejście  do  wypoczynku,  a  w  naszych  piramidach'  przebywa 
jednorazowo  zbyt  wiele  osób. 
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Sprzedam  M2  i  M4.  Tel.  3212 
po  godz.  18.00. 

Mieszkanie  M4  własnościowe 
kupię.  Tel.  2711. 

Zabiegi  pielęgniarskie  w  domu 
u  dzieci  i dorosłych.  Teresa  Wój
cik  pielęgniarka  dypl.  Ustroń,  oś. 
Manhattan  6/53,  tel.  2948. 

Sprzedam  atrakcyjną  suknię  ślub
ną.  Tel.  3612. 

Małą  parcelę  w  Ustroniu  kupię. 
Tel.  2992. 

Uczciwej znalazczyni  portfela, pa
ni  Irenie  Dustor  dziękuje  emeryt
ka  z  Ustronia. 

Kupię,  wynajmę  garaż  na 
Munhutani c  lub  w  okolicy.  Tel. 
2400. 

SPECJALNA  OFERTA  DLA  HOTELI ,  DOMÓ W  WCZASO
WYCH ,  SANATORIÓW ,  SZPITAL I 

S U K C E S  P R Z E Z  C Z Y S T O Ś Ć! 
Zapraszamy  na  POKA Z  urządzeń  czyszczących  renomowanych  fir m  świato
wych,  m.in.  agregaty  wysokociśnieniowe,  odkurzacze,  urządzenia  do  prania 
dywanów  i  tapicerki  firmy   KARCHER ,  oraz  frezark i  do  śniegu,  elektryczne, 
spalinowe  kosiarki  do  trawy,  odkurzacze  do  liści 

Hotel  „MUFLON " 
na  Zawodziu 

6  grudnia  1991  r. o godz.  10.00 
Organizator   PTH  COMPAC T  Gliwice  i  Hotel  Muflo n  Ustroń 
UWAGA :  Podczas  pokazu  istnieje  możliwość  zakupu  urządzeń  lub 

zawarcia  umowy  w cenach  promocyjnych 
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„MUFLON " 
ZATRUDN
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Hotel  , ,Muflon " 
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^Burmistrz  Miasta  Ustroń  skł^ 
ada  serdeczne  podziękowanie 
Sp.  z o.o.  „Miro"z   Cieszyna, 
za  nieodpłatne  przekazanie  li
cznika  pomiaru  ciepła,  do  uży
tku  przedszkoli  miejskich 
M'  Ustroniu. 
Równocześnie  prosimy  inne  fi
rmy  i  spółki,  o  współpracę 
z  nami  i  sponsorowanie  akcji 
pomocy  dla  przedszkoli. \po> 

Zarząd  Miasta  Uzdrowiska  Ustroń 

ogłasza  przetarg  ofert: 
—  na  adaptację  pomieszczeń  garażowych  w  DW  „Groń"  w  rejo

nie  Wyciągu  na  Czantorię  w  Polanie  oraz  prowadzenie  w  za
adaptowanych  pomieszczeniach  sklepu  sportowego 
na dokończenie  budowy  i zorganizowanie  usług  gastronomicz
nych  w  DW  , ,Groń"  w  Polanie.  Koszty  rozbudowy  zostaną 
rozliczone  w  warunkach  dzierżawy  na  okres  10  lat  z  prawem 
i  możliwością  pierwokupu  obietu 
na  dzierżawę  sal  o  pow.  112  nr  w  budynku  przy  ul.  Marii 
Konopnickiej  40 
na  dokończenie  budowy  i zagospodarowanie  budynku  Domu 
Kultury  w  Lipowcu 

Termin  przetargu  ustala się na dzień  16 grudnia  1991 r. godz.  10.00 
w  Urzędzie  Miejskim  w  Ustroniu  ul.  Rynek  1 (sala  sesyjna). 
Oferty  można  składać  do  dnia  poprzedzającego  przetarg. 
Informacje  o  warunkach  przetargu  można  uzyskać  w  Urzędzie 
Miasta  pok.  30. Zastrzegamy  sobie  prawo  unieważnienia  przetar
gu  bez  podania  przyczyny. 

poleca  pełny  zakres  usług  i  zabiegów  pielęgniarskich 
w  domu  pacjenta: 

wykonywanie  zastrzyków,  podłączanie  kroplówek 
dyżury  pielęgniarskie  przy  obłożnie  chorych 
nauka  biorców  insuliny  dawkowanie  i jej  podawanie 
opatrunki,  bańki  i  inne  zabiegi 

Iłltermed  M a n h a t t a n  1 0 / 17  U s t r oń  tel  3 6  65 

W  dniach  od  6  do  8  grudnia  1991  r.  (od  piątku  do  niedzieli) 

w  godz.  od  9.00  do  19.30 
W  Zborze  „Betel"   w  Ustroniu,  ul.  Daszyńskiego  75  odbędą  się 

DNI  SKUPIENI A 
dla  osób  szukających  uwolnienie  od  nałogu. 

W  programie  wykłady,  pieśni,  relacje  osób  już  uwolnionych 

(byłych  alkoholików).  Przewidziano  przerwy  na  posiłek. 

S e r d e c z n ie  z a p r a s z a m y. 

GDZI E  TO  JEST? 
Grafika  wykonana  przez  Bogusława  Heczko,  przedstawia  przy

kład  starej  architektury  Ustronia.  Za  prawidłowe  odpowiedzi  —  na
groda.  Odpowiedzi  prosimy  nadsyłać  na  adres  redakcji  do  dnia  15 
grudnia  br. 

Luksusowym  MERCEDESEM  z WC,  video,  bar  z  kuchnią 

Trasa:  USTROŃ  (Hotel  MUFLON) — Bielsko  — Tychy 
—  K a t o w i ce  —  C h o r z ów  —  B y t om  —  O p o le 

—  O l s z y na  H a i m o v er  —  B i e l e f e ld  —  H a mm 
—  Dortmund  —  Koln  —  Borin  —  WINDECK 
(Hotel  BURGGRAF) 

W y f a z dy  Us t ron i a:  10 ,17 ,22,  30  g r u d n ia   d a l ej  w  k a ż dy 
w t o r ek  o   1130. 

R e z e r w a c je  i  s p r z e d aż  b i l e t ó w: 

Hotel MUFLO N w Ustroniu tel. 2611, 3215. 
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Zycie  teatralne w Ustroniu  (1960—1975) 
Rok  1960  zapoczątkował 

nowy  etap  w życiu  teatralnym 
Ustronia.  Przyczyniły  się  do 
tego  z  jednej  strony  tradycje 
teatralne  lat  wcześniejszych, 
a  z  drugiej  zakończony  pod 
koniec  lat  pięćdziesiątych  pie
rwszy  remont  Prażakówki. 
Początkowo  na  ustrońskiej 
scenie  występowały  teatry 
amatorskie  —  szkolne  i  ze 
świetlic  przyzakładowych  po
wiatu  cieszyńskiego.  Począw
szy  od  roku  1960  coraz  częś
ciej  zaczynają  odwiedzać 
Ustroń  teatry  zawodowe. 
Wprowadzone  zostają  cykle 
spotkań  teatralnych,  które  or
ganizowano  do  1965  roku. 
Spotkania  nie  ograniczały  się 
tylko  do  samego  przedstawie
nia.  Przed  każdym  spektak
lem  kierownik  klubu,  Jan  No
wak,  opowiadał  o  sztuce,  au
torze  i  epoce  w  której  roz
grywała  się  akcja.  Spotkania 
teatralne  organizowano  w  cy
klu  kwartalnym.  Na  dany 
kwartał  przygotowywano  ka
rnety  —  karty  wstępu  w  cenie 
36—55  złotych  w  zależności 
od  ilości  wystawianych  sztuk. 
Oprócz  karnetów  na  poszcze
gólne przedstawienia  sprzeda
wano  bilety.  Znaczną  część 
karnetów  kupowała  Rada  Za
kładowa  „Kuźn i " dla  pracow
ników  zakładu.  W  latach 
1960—65  w  ramach  cyklu 
spotkań  teatralnych  zorgani
zowano  43  spektakle. 

Do  roku  1963 placówka  nie 
posiadała  własnych  krzeseł. 
Za  każdym  razem  sprowadza
no  je  spoza  terenu  klubu, 
a  często  ilość  widzów  docho
dziła  do  500  osób. 

Najczęściej w  Ustroniu  wy
stępował  Teatr  Polski  z  Biel
skaBiałej.  Stosunkowo  dużo 
przedstawień  dał  również  te
atr  z  Zabrza.  Te  dwa  teatry 
posiadały  sceny  objazdowe 
i w  tamtym  okresie  przejawia
ły  dużą  aktywność  na  terenie 
województwa  katowickiego. 
O  tym,  że  aktorzy  z  Bielska 
lubil i przyjeżdżać do  Ustronia 
świadczy  choćby  notatka  za
mieszczona  w  Panoramie 
z  okazji  15  lecia  TPT  w  Biel
sku:  „najbardziej  lubimy  jeź
dzić do  Ustronia.  Pracuje  tam 
energiczny  kierownik  miejsco
wego  Domu  Kultury  —  Jan 
Nowak.  Organizuje  widownię 

tak,  że  sala  z  reguły  jest  peł
na..."  Do  roku  1965  bielski 
teatr  występował  na  Praża
kówce  26  razy. 

W  związku z coraz  gorszym 
stanem  technicznym  sali  wi
dowiskowej  (brak  ogrzewa
nia,  ciasne  garderoby,  brak 
wyposażenia)  od  roku  1965 
działalność  teatralna  w  Ustro
niu  zaczęła  zamierać.  Waru
nki  w  których  musieli  praco
wać  aktorzy  były  niebezpiecz
ne.  Zdarzało  się,  że  po  spek
taklach,  w  okresie  jesiennozi
mowym,  aktorzy  chorowali. 
W  latach  1966—69  w  Ustro
niu  wystawiono  już  tylko  16 
spektakli  w  wykonaniu  teat
rów  zawodowych.  W  roku 
1970  nastąpi ło  zawieszenie 
działalności  teatralnej.  W  tym 
czasie  organizowano  tylko  re
citale  piosenkarskie,  koncerty 
zespołów  estradowych,  gdyż 
te nie wymagały  tak  dużej  eks
ploatacji  sceny jak  w  przypad
ku  organizowania  przedsta
wień  teatralnych. 

Przedstawienia  teatralne 
wznowiono  z  końcem  1971 
roku.  W  tym  roku  wystawio
no  już  6  sztuk.  Później  liczba 
przedstawień  stale  rosła  by 
w  1974  r.  osiągnąć  19  insceni
zacji. 

Poza  wspomnianymi  już 
Teatrem  Polskim  z  Bielska 
i  Teatrem  z  Zabrza  w  Ustro
niu  występowała  również  Sce
na  Polska  z Czeskiego  Cieszy
na,  Teatr  ziemi  Rybnickiej, 
Teatr  im.  J.  Osterwy  z  Lub
lina, a wydarzeniem  artystycz
nym  był  występ  w  1974  r. 
Teatru  Ateneum  z  Warszawy. 
Ustrońska  publiczność  obej
rzała  wtedy  „Taniec  śmierci" 
Strindberga  w  znakomitej  ob
sadzie aktorskiej (A. Śląska,  J. 
Świderski.  J.  Kamas). 

Występowały  w  Ustroniu 
również  amatorskie  zespoły 
teatralne  działające przy  szko
łach  lub  świetlicach  przyza
kładowych.  W  latach 
1960—67 zespoły  te  wystawiły 
w  Ustroniu  16  przedstawień. 

Co  roku  wystawiano  także 
sztuki  dla  dzieci.  Z  przedsta
wieniami  najczęściej  przyjeż
dżał  Państwowy  Teatr  Lalek 
„Banialuka".  Dla  dzieci  pre
zentowano  przeciętnie  dwie 
sztuki  rocznie.  Największą 
popularnością  cieszyły  się  ta

kie  przedstawienia  jak:  „Tom
cio  Paluch",  „Czerwony  Kap
turek"  czy  „Tajemnicza  szuf
lada". Przedstawienia  dla  dzie
ci organizowano  w ramach  im
prezy  „Choinka  noworoczna", 
z  okazji  Dnia  Dziecka  oraz 
w  czasie  wakacji. 

W  sumie  w  Prażakówce  od
było się w  latach  1960—75  170 
przedstawień  teatralnych. 
Sztuki  które  miała  możliwość 
obejrzeć  ustrońska  publicz
ność  były  dość  zróżnicowane 
zarówno  ze  względu  na  gatu
nek jak  i treść. Przeważały  zna
ne  sztuki  klasyczne:  „Lekarz 
mimo woli" Moliera,  „Poskro
mienie  Złośnicy"  Szekspira, 
„Balladyna"  Słowackiego, 
„Ptak"  Szaniawskiego,  „Mą ż 
i  żona"  i  „Damy  i  huzary" 
Fredry,  „Trzy  siostry"  Cze
chowa,  „Zbójcy"  Schillera.  Te 
spektakle  cieszyły  się  najwięk
szą  popularnością  o  czym  naj
lepiej  świadczy  frekwencja  na 
nich. 

Do  czasu  uruchomienia  ka
wiarni w czytelni klubu  organi
zowano  spotkania  aktorskie: 
Małe  Formy  Teatralne  i  spek
takle  Jednego  Aktora.  Można 
tu  wymienić  występy  Teatru 
Poezji  „Logos"  z  Cieszyna, 
występ  aktora  Sceny  Polskiej 
w Czeskim  Cieszynie  M.  Mok
rowieckiego  z  programem 
„Kwiat y  polskie"  J.  Tuwima, 
„Ballady  i  romanse"  Mickie
wicza,  spotkania  z  aktorami 
bielskimi.  W  ramach  spotkań 
aktorskich zaproszono  Ignace
go  Gogolewskiego,  Aleksand
rę  Śląską,  Stanisława  Mikul 
skiego,  Alin ę Janowską,  Jerze
go  Świderskiego. 

Bardzo  cenną  imprezą  były 
występy  laureatów  Ogólno
polskiego  Festiwalu  Teatru  Je
dnego  Aktora  ze  Szczecina 
i z Wrocławia.  Po  spektaklach 
odbywały  się  dyskusje  i  roz
mowy  z  wykonawcami.  Wi
dzowie  mieli  okazję  spotkania 
z aktorami  w kameralnych  wa
runkach. 

Swą  działalność  populary
zującą  teatr  Dom  Kultury  pro
wadził  również  poprzez  orga
nizowanie  wyjazdów  do  teat
rów  w  innych  miejscowoś
ciach.  Przeciętnie w  roku  orga
nizowano  6  takich  wyjazdów. 

Obraz  życia  teatralnego 
w  Ustroniu  w  latach  1960—75 

byłby  niepełny,  gdyby  nie 
wspomnieć  o  powstałym 
w  1961 r. Teatrze  Amatorskim. 
Początkowo  działał  jako  ze
spół  dziecięcy.  Od  1965  r. 
w  skład  zespołu  wchodzili  już 
dorośli  i  uczniowie  szkół  śred
nich.  W  1971  r.  powstała  Es
trada  Literacka,  która  była 
w zasadzie kontynuatorem  tra
dycji  Teatru  Amatorskiego. 
Realizowała  tylko  inny  pro
gram,  bardziej  o  charakterze 
ludowym.  Wśród  dorosłych 
najwięcej  było  pracowników 
fizycznych,  nie  tylko  związa
nych  z  Kuźnią  —  stolarz,  ślu
sarz,  frezer,  magazynier,  listo
nosz,  fryzjer. Teatr  Amatorski 
opracowywał  rocznie  1—2 
sztuki:  „Dożywocie"  i  „Śluby 
panieńskie"  Fredry,  „Oświad
czyny"  i  „Niedźwiedź"  Cze
chowa,  „Beskidzka  Antygo
na"  Jasiczka.  Estrada  Literac
ka  propagując  literaturę  ludo
wą, wystawiła  w  1972  r.  „Pieś
niczki  spod  Czantori i"  wg  tek
stów  poetki  ludowej E.  Micha
lskiej. 

Największymi  osiągnięciami 
Teatru  Amatorskiego  było wy
stawienie  w  1966  r.  „Dożywo
cia"  oraz  sztuki  W.  Krząszcza 
„Halapacz  i  Halapaczka". 
Przedstawienia  te  cieszyły  się 
niezwykłą  popularnością,  po
dobnie  zresztą  jak  „Pieśniczki 
spod  Czantori i"  z  repertuaru 
Estrady  Literackiej.  „Dożywo
cie"  wystawiane  było  około  20 
razy,  „Halapacz  i  Halapacz
ka"  około  10 razy,  „Pieśniczki 
spod  Czantori i"  7  razy.  Ze
społy  rokrocznie  brały  udział 
w przeglądach amatorskich  ze
społów  artystycznych  gdzie 
często  zdobywały  nagrody 
i wyróżnienia. Głównie zaś wy
stępowano  dla  ustrońskiej  pu
bliczności  i  pobliskich  miejs
cowości  takich  jak:  Polana, 
Dobka,  Lipowiec,  Istebna, 
Koniaków,  Skoczów,  Wisła, 
Strumień.  W  1968  r.  Teatr 
Amatorski  został  zaproszony 
przez  koło  PZKO  ze  Stonawy 
i  Wystąpił  w  Czechosłowacji 
z  „Dożywociem"  Fredry.  In
struktorem  zespołów  teatral
nych  był  Jan  Nowak  i jemu  to 
Ustroń  zawdzięcza  swe  bogate 
życie  teatralne  w  latach 
1960—75. 

Na  podstawie  pracy  magisterskiej 
Danuty  Koenig  opracował  —  WS 
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Kt o  nas  podwiezie...?  Fot.  F.  Bojda 

Beskid  Skoczów  —  Kuźnia  Ustroń  0 :0 
N a  m o k r ym  b ło tn i s t ym  bo i sku  g o s p o d a r ze  czuli  się  lepiej  i  p rzez 
całe  s p o t k a n ie  mieli  p rzewagę.  K u ź n ia  g r a j ąc  z  k o n t ry  w  p ierwszej 
po łow ie  m ia ła  dw ie  s t u p r o c e n t o we  okaz je,  k t ó re  z m a r n o w ał  W a
szut.  Po  zm ian ie  s t ron  Beskid  zwiększył  p r zewagę  i  t y l k o  d o b r ej 
dyspozyc ji  b r a m k a r za  P io t row icza  zawdz ięczamy  remis.  M i m o 
c iężk iego  te renu  g ra  by ła  p r o w a d z o na  czys to  i o b y ło  się  bez  ka r tek. 
Po  meczu  s c h o d z ąc  z  bo iska  b r a m k a rz  P io t row icz  żegnany  był 
b r a w a mi  k ib i ców  o bu  d r u ż y n. 

Był  to  os ta tni  mecz  r u n dy  jes iennej  i  K u ź n ia  nie  spełn i ła,  tak  j a 
w  la tach  p o p r z e d n i ch  nadz iei  k ib iców  i  dz ia łaczy.  Z d o b y l i ś my  13 
p u n k t ó w,  s tosunek  b r a m ek  m a my  m i n u s o wy  2 0 : 2 6.  Przyczyn  tego 
s tanu  rzeczy  m o ż na  d o p a t r y w ać  się  w  ma łej  o d p o r n o ś ci  psych icznej 
z a w o d n i k ó w,  szczególn ie  w  meczach,  w  k tó r ych  mie l iśmy  dużą 
p rzewagę.  T r e n u j e my  do  15  g r u d n ia  i  p o n o w n ie  po  k ró tk iej 
p rze rw ie  od  7  s tyczn ia.  D u że  nadz ie je  w i ą ż e my  z  n o w ym  prezesem 
k lubu  p a n em  J.  Szwarcem  k t ó ry  ob ieca ł,  że  jaśli  będą  f u n d u s ze  to 
zo rgan i zu je  n am  o b óz  k o n d y c y j ny  w  CzechoS łowac j i.  Jeżeli  to  n ie 
do jdz ie  do  s k u t ku  do  r u n dy  w iosennej  p r z y g o t o w y w ać  będz iemy  się 
na  w łasnych  o b i e k t a c h,  t r e n u j ąc  5  razy  w  t ygodn iu. 

  1)  na  wiązanki  i  wianki  4)  spec  od  zieleni  7)  na 
łańcuchu  8)  kłuta,  cięta  9)  październ ikowa  solenizantka  11) 
ognisko  góralskie  12)  nagroda  f i lmowa  13)  niemieckie  „więc" 
14)  pełno  go  jesienią  15)  do  pstrykania  17)  odpowiada  w  lesie 
19)  stragan  odpustowy  20)  ma  kota  21)  ko rab  22)  milczą,  gdy 
dusza  śpiewa 

  1)  lepsza  od  dżemu  2)  na  nim  ustroński  Ratusz  3) 
dodatek  do  paszpor tu  4)  miasto  nad  Narwią  5)  szekspirowski 
zazdrośnik  6)  błękit  w  górze  10)  hiszpański  kumpel  11)  hałas, 
wrzask  13)  wytworna  szata  15)  k rzyżówkowa  papuga  18) 
chroniony  iglak 

Należy  odczytać  hasło  z  zaznaczonych  pól  (cyfry  w  do lnym 
rogu)  i  przesłać  j e  na  adres  redakcji  do  15.XII. 

Rozwiązanie  Krzyżówki  nr   22 
Z O S T A Ń  S P O N S O R EM  KRZYŻÓWK I 

Nagrodę  w  wys.  100000  zł  u f undowaną  przez  redakcję  wylosował  p. 
Tadeusz  Sikora  z  Ust ron ia.  Zap raszamy  do  redakcj i. 

Życie  kulturalne  Ustronia 
Dwa  tygodnie  temu pisałam  o ponurej,  zimnej  jesieni.  Nie  mam  nic 

pocieszającego  do  dodania.  Dalej  ponuro,  mokro  i  zimno.  Ze  szkól 
i prący  pędzimy  do domu,  żeby  pogrzać  się przy  kaloryferach,  jeśli  są 
cieple.  Praktycznie  po  godzinie  18tej  Ustroń  staje  się  pustynią. 
Trudno  spotkać  człowieka  na  ciemnych  uliczkach,  trochę  rozświet
lonych  światłami  wystaw  sklepowych.  Może  niedokładnie  się  wyrazi
łam,  trudno  spotkać  porządnego  człowieka,  bo  łatwiej  wejść na  takie 
egzemplarze  rodzaju  ludzkiego,  że  lepiej szybko  zmiatać  gdzie  pieprz 
rośnie.  Szczególnie  w okolicach  Rynku  i dawnej  ul.  Gen.  Świerczew
skiego. 

Czasem  jednak  nie chce się siedzieć  w domu.  Bardzo  chętnie  byśmy 
sobie  gdzieś  poszli...  Na  kawę,  na  dobre  piwo  (w  kulturalnym 
towarzystwie),  na  jakiś  miły,  maleńki,  kameralny  koncert,  ciekawy 
odczyt  itp.  Tylko  gdzie?  Pojawiły  się  w  Ustroniu  nowe  kawiarenki, 
bary,  ale... Albo jeszcze  się nie zeuropeizowaliśmy,  żeby,,bywać",  albo 
mamy  ,,lenia",  albo  to  nie  to.  No,  bo  ile można  siedzieć  przy  kawie? 

Po kinie,  które  o cudzie  —  działa  dalej,  a wydawało  się, że  niestety 
padnie,  może  by  i  była  ochota  gdzieś  posiedzieć,  ale  albo  lokal 
zamknięty,  a  najbardziej  to  strach  potem  wracać  ciemnymi,  pustymi 
ulicami  do domu.  A  tak  zwana  większa  kultura?  No,  chórów  Kościoła 
Ewangelickiego  i Katolickiego  można posłuchać przed  wielkimi  Święta
mi, może  i śpiewają  częściej ale mało kto  o tym  wie. Muzeum  —  oprócz 
stałej  ekspozycji  organizuje  również  inne  wystawy,  ale  rzadko.  Biblio
teka  i  Czytelnia  organizują  imprezy  kulturalne,  na  które  chodzi 
niewielu  ludzi,  raczej  sami  bywalcy,  a  bardzo  mało  młodzieży.  Mło
dzież...  Tu  się  niestety  zmieniło  najmniej.  Albo  dyskoteki,  albo 
kameralne  spotkania,  a  w  większości  przypadków  —  piwko,  alkohol, 
a potem  porozrabiać,  o  tak,  żeby  zabić  te  długie  wieczory. 

Czy  jest  szansa  na  jakąś  zmianę,  zwłaszcza  teraz,  gdy  wszyscy 
cierpią  na  brak  gotówki?  Czy  znajdą  się  ludzie,  którzy  pociągną  za 
sobą  innych  w  działaniach  na  rzecz  kultury?  Czy  jeszcze*  tacy 
zapalańcy  są.  I czy są  tacy,  którzy  ten ewentualny  zapał  docenią?  Czy 
zejdziemy  jeszcze  niżej,  tylko  do poziomu  tele  i wideo  oglądaczy? 

Magda  Dobranowsku 

M o j e  d wa  świa ty 

N a  k o ń cu  n ieba  Ja  i  Ty 

pozos taw ieni  sob ie  j ak  dw ie  gw iazdy 

nie  w iedzące  nic  n igdy  o  sob ie 

M a r ek  L a n d o w s ki 
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